
KÉRDŐÍV AZ ORFMMT SZEKCIÓINAK 2013 ÉVI 
BESZÁMOLÓJÁHOZ 

 

I. A szekció adatai 

Beszámolás időszaka 2013. év 

Szekció 

 
Neve 
 

Pszichológiai szekció 

 
Postacíme 
 

1528. Budapest, Szanatórium u.19. 

 
Email címe 

g.meszaros@rehabint.hu 
pszich.szekcio@gmail.com 

 
Kontaktszemély 
neve, telefonja: 

Mészáros Gabriella 

A szekció tisztségviselői 

tisztség 
megnevezése 

tisztségviselő neve foglalkozása 
tisztség betöltésének 

időtartama 
(év, hó tól-ig) 

 
Elnök 

 

Mészáros Gabriella pszichológus 2013.11.22.-2017. 

Titkár Szikriszt Éva pszichológus 2009.11.30.-
2013.11.22. 

Titkár Kovács Péter pszichológus 2013.11.22.-2017. 

    

 
A szekció munkáját 
segítő egyéb 
személyek: 
 

 

 
Legutóbbi tisztújítás időpontja: 2013.11.22. 
 

 
Tagok száma a szekció nyílvántartása alapján 

2013. dec. 31-én: 
 

74 fő 

 
Mészáros Gabriella 

 
Kitöltő neve 

 
 
 

Kitöltő aláírása 

 

 

 

mailto:g.meszaros@rehabint.hu


 

II. A szekció 2013-as rendezvényei 
 

A szekció rendezvényei 
2013-ban 

időpont hely cím és/vagy téma résztvevők száma 

 
Szekció vezetőségi 
ülés(ek) 
 

minden hónap 
első szerda 

OORI - szakmai irányelvek kidolgozása 
- szekciórendezvények előkészítése 
- rehabilitációs pszichológia, mint 

önálló szakterület, bekapcsolása az 
oktatásba 

elnök, titkár 

 
Szekció taggyűlés(ek) 
 
 

2013.11.22. OORI Tisztségviselők megválasztása 15 fő 

 
A szekció egyéb, pl. 
szakmai rendezvénye (1) 
 

2013.05.10. OORI „Merre tart a foglalkozási rehabilitáció?” 24 fő 

 
A szekció egyéb, pl. 
szakmai rendezvénye (2) 
 

2013.11.22. OORI Műhelynap 15 fő 

 
A szekció egyéb, pl. 
szakmai rendezvénye (3) 
 

    

 
A szekció egyéb, pl. 
szakmai rendezvénye (4) 
 

    

 
 
 
 

    

 

 

 

 



III. A szekció 2014-re tervezett rendezvényei 
 

A szekció tervezett 
rendezvényei 2014-ben 

Tervezett 
időpont 

Tervezett hely Tervezett cím és/vagy téma A résztvevők 
tervezett száma 

 
Szekció vezetőségi 
ülés(ek) 
 

minden 
második 

hónapban 1 
alkalom 

OORI vagy OOI - őszi szekciórendezvény 
előkészítése 

- Vándorgyűlésre workshop 
szervezés 

- 73/2013. EMMI szerint a 
pszichológusok szupervíziójának 
szervezése 

elnök,titkár 

 
Szekció taggyűlés(ek) 
 
 

nem tervezünk    

 
A szekció egyéb, pl. 
szakmai rendezvénye (1) 
 

2014.10.31. OOI „Testi és lelki rehabilitáció II.” konferencia 80-100 fő 

 
A szekció egyéb, pl. 
szakmai rendezvénye (2) 
 

    

 
A szekció egyéb, pl. 
szakmai rendezvénye (3) 
 

    

 
A szekció egyéb, pl. 
szakmai rendezvénye (4) 
 

    

 
 
 
 

    

 

 



 

 

 

IV. A szekció tisztségviselőinek egyéb tevékenysége 2013-ban 

 
NÉV: 

Mészáros Gabriella  
Szekción belüli 

tisztség: 

elnök 

 
Egyéb betöltött funkciók: 
 

Egészségügyi Szakmai Kollégium Klinikai Szakpszichológia és Pszichoterapeuta Klinikai 

Szakpszichológus tagozatban tanácstag, ORFMMT vezetőségi tag, OORI Etikai bizottsági tag 

 
Tartott előadások: 
 

- ORFMMT XXXII. Vándorgyűlés Mészáros,G., Szikriszt,É.: A Geriátriai Depressziós 

Skála beválásának gyakorlati tapasztalatai (2013.08.29.) 

- „Serdülők és a szexualitás” Addetur Alapítvány Szülők Iskolája(2013.03.23.) 

- „A munkapszichológia alapjai” rehab. alapismeretek tanf. (2013.11.12.) 

- MOT XXX. kong. „Új együttműködési lehetőségek – onkológiai betegek a mozgásszervi 

rehabilitációs osztályon” (2013.11.16.) 

 
Közlemények: 
 

- Mészáros,G., Szikriszt,É.: A Geriátriai Depressziós Skála beválásának gyakorlati 

tapasztalatai. Rehabilitáció 2013.23.évf.3. 134.o. 

- Mészáros,G.: Új együttműködési lehetőségek – onkológiai betegek a mozgásszervi 

rehabilitációs osztályon. Magyar Onklógia, 2013.nov.,57.évf.1. Szupplementum 62.o. 

 
Részvétel szakmai 
rendezvényeken: 

- IBM Nyílt nap a megváltozott munkaképességűeknek (11.20.) 

- ORFMMT „Szemezgetések” (03.22.) 

- „Aktív műhely a hátrányos helyzetű régiókban” zárókonf. (01.25.) 

- MPT Szakmai irányelvkészítő konf. (06.13.) 

- MPT Tudományos Nagygyűlés (06.05.-06.08.) 

 

 
NÉV: 

Szikriszt Éva Szekción belüli 
tisztség: 

titkár 

 
Egyéb betöltött funkciók: 
 

 

  



Tartott előadások: 
 

 
Közlemények: 
 

Mészáros,G., Szikriszt,É.: A Geriátriai Depressziós Skála beválásának gyakorlati tapasztalatai. 

Rehabilitáció 2013.23.évf.3. 134.o. 

 
Részvétel szakmai 
rendezvényeken: 

- ORFMMT „Szemezgetések” (03.22.) 

- MPT Szakmai irányelvkészítő konf. (06.13.) 

- MPT Tudományos Nagygyűlés (06.05.-06.08.) 

- Károli Egyetem Egészségpszichológiai szakmai nap (05.25.) 

 


